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REflExão

A imVE nos convida a
uma reflexão

 
Diante de tudo que ela se pro-

põe e vai realizar, e de todo o qua-
dro de sofrimento que vemos es-
tampados aos nossos olhos todos 
os dias, a questão é: posso mudar 
esta realidade, eu me importo, eu 
enxergo necessidades tão urgen-
tes como as que estão expostas 
pelos projetos?

Desde muito pequenos, somos 
ensinados a ignorar tais situações 
como: uma mãe sentada na calça-
da com uma ou duas crianças ao 
colo, crianças vendendo balas em 
faróis e lojas ou pedintes, uma mu-
lher agredida pelo marido, crianças 
espancadas e abusadas, etc. Te-
nho certeza que todos nós já pre-
senciamos algum tipo de situação 
parecida. E em muitos casos, ou 
na maioria deles, apenas ignora-
mos ou nos omitimos. 

Nós como Instituto, temos vis-
to de muito perto o sofrimento da 

fome, da miséria e de tantas outras 
realidades. Não estamos confor-
mados com esta situação, antes 
ficamos indignados de ver tais re-
alidades tão cruéis. Por exemplo, o 
que leva uma mãe a viver em meio 
a fome e a miséria, passando todo 
tipo de necessidade, cuidando de 
10 filhos pequenos e ainda supor-
tar a violência doméstica por parte 
do marido e permanecer ali? Não 
tem escolha? Não tem forças e 
nem condições para mudar sua re-
alidade? Não enxerga saída ou se 
conformou com a situação? Não 
sabe que pode viver uma vida dife-
rente? Não tem quem lhe estenda 
a mão e ajude? Quem pode mudar 
este quadro?

Nós como Instituto, queremos 
despertar a sociedade para cola-
borar efetivamente com a mudança 
destas realidades que vão retornar 
como benefício para ela própria.

Chamamos você a investir no 
futuro, acreditamos que as crian-
ças são o futuro desta nação e o 

que queremos ver é a vida de crian-
ças transformadas, vindo a se tor-
nar um adulto saudável e produtivo; 
queremos dar às crianças oportu-
nidade de serem cuidadas, alimen-
tadas, educadas e incluídas na so-
ciedade, e não serem de maneira 
nenhuma marginalizadas por ela.

Venha conosco ser um agen-
te transformador, primeiro vamos 
transformar histórias e realidades, 
e na sequência ver o que essa 
mudança vai ocasionar na nossa 
sociedade.

Helédia Cristina
Diretora Geração Sem Fome
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PAlAVRA Do PREsiDEntE

Há vinte e dois anos atrás, aqui 
mesmo na cidade de Mogi das 
Cruzes, eu adotei um menino com 
um dia de vida. Sua adoção foi de-
vido a um projeto que havia nasci-
do em meu coração para cuidar de 
crianças abandonadas e desprovi-
das de tutela. Entendo que preci-
sava ser aprovado para esta gran-
de missão. Juntamente com este, 
adotei mais dois filhos, todos hoje 
em idade adulta e direcionados. 

Este foi o primeiro projeto que 
nasceu em meu coração, o Projeto 
PATERNATo que abrigará e cuida-
rá de 4.000 crianças no Brasil.

Porém há cinco anos atrás, 
eu morava na cidade de Doura-
dos em Mato Grosso do Sul e foi 
aí que nasceu a IMVE-  Instituto 
de Missões Vida em Excelência -. 
Fora o PATERNATo, vieram mais 
sete projetos: Aldeias Sustentáveis, 
CT de Excelência, África – Projeto 
EDNA, Recanto Viva a Vida, Aca-
demia EAD Geração de Diamantes, 
Geração em Movimento e o último 
projeto Geração Sem Fome, nasci-
do no coração de um filho à procu-
ra de sua mãe, foi o primeiro a ser 
executado.

Em maio de 2012, voltei para a 
cidade de Mogi das Cruzes com a 
missão de estabelecer aqui, este 
Instituto e aí eu acredito que todo 
o universo de fato conspira para 
grandes ações, sendo assim todos 
nós que fazemos parte da IMVE - 
Instituto de Missões Vida em Ex-
celência -, a Diretoria Executiva, 
os Conselheiros e toda Diretoria de 
Projetos, nos unimos para colocar 
em prática todos esses sonhos.

Agora é a hora de avançar a fim 
de estabelecermos os projetos, o 
mais rápido possível, que com cer-
teza impactarão de forma positiva 
toda a sociedade. 

Sabemos que os maus tratos 
afetam a todas as classes e todas 
as idades: nos barracos, debaixo 
dos viadutos, nas comunidades 
carentes, no sertão brasileiro, em 
pequenas comunidades, na so-
ciedade mais provida de recursos 
e até nas mais graduadas famílias; 
de todos os lados pessoas gritam 
por socorro: fome, miséria, violên-
cia, abusos, etc. Estes gritos são 
abafados pelo silêncio da omissão 
ou pelo silêncio do medo. E o mais 
alarmante é que o percentual des-

tes sofrimentos está muito acima 
da nossa imaginação.

A nossa esperança é que milha-
res de pessoas se levantem junta-
mente conosco, empregando seus 
recursos e sendo porta-vozes, para 
que o dia de hoje possa ser deci-
sivo, refletindo no dia de amanhã, 
a fim de que os gritos cessem e o 
sofrimento seja estancado. A partir 
de agora somos ouvido e boca de 
todos os nossos irmãos.

Acreditamos na força do tercei-
ro setor, mas acreditamos muito 
mais na união e nos elos de pes-
soas com o coração cheio de amor 
pelo próximo. Dia após dia, sem 
medir esforços, a IMVE - Instituto 
de Missões Vida em Excelência - 
buscará caminhos e formas para 
estabelecer todos os projetos com 
transparência e responsabilidade. 
Tendo o ponto principal a valoriza-
ção de cada pessoa independente 
do credo, da cultura e da posição 
social. Você não pode ficar de fora 
dessas ações, elas não somente 
vão repercutir na vida de quem é 
afetado como também na seguran-
ça e no bem estar de todos nós, 
que compomos uma sociedade 
que deve lutar pelo direito de todos.

Ronaldo Inácio de Abreu
Presidente IMVE
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MAPA DA fomE

A fome é uma realidade para mi-
lhares de pessoas no Brasil (cerca 
de 7 milhões). Além disso, existem, 
ainda, mais de 40 milhões de pes-
soas que não comem a quantidade 
mínima necessária para uma ali-
mentação adequada, apresentan-
do, por isso, problemas de nutrição.

nÍVEis DE insEGURAnÇA 
AlimEntAR

• Leve: Quantidade e Qualidade
• Moderada: Quantidade
• Grave: Falta de alimento
Embora esteja mais radicado 

em determinadas regiões, o pro-
blema existe em todo o país. o 
Nordeste é a região do Brasil onde 
esse problema é mais grave, se-
guindo-se a região Norte. No Ma-
ranhão, mais de 60% da população 
passa por dificuldades para se ali-
mentar. Segue-se Piauí, Amazonas 
e Pará. Em situação grave, o Acre 
é o estado que mais se destaca.

A REAliDADE DA fomE nos 
PAÍsEs sUB-DEsEnVolViDos

795 milhões de pessoas ainda 
passam fome no mundo.

De acordo com a FAo, na África 
há mais de 220 milhões de pes-
soas subalimentadas, o que re-
presenta 23.2% da população do 
continente. Esta é a mais alta taxa 
de prevalência de qualquer região 
do mundo. Atualmente, 24 países 
africanos enfrentam crises alimen-
tares, o dobro do que em 1990.

os países asiáticos que estão 
em conflito (como a Síria, o Iraque 
ou o Iémen) e a África Central sub-

saariana. Essas são as regiões que 

concentram a fome no mundo”, 

afirmou José Graziano da Silva, di-

retor geral da FAo.*

o QUE fAZER?

A solução para a questão pa-

rece distante, envolve uma série 

de fatores estruturais que estão 

impregnados na sociedade brasi-

leira. Fornecer cestas básicas não 

resolve o problema, apenas adia 

o mesmo. É preciso oferecer con-

dições para que o cidadão tenha 

possibilidade de se auto sustentar 

por meio de um trabalho e uma re-

muneração digna.

*belincanta.wordpress.com/2015/05/28/mapa-da-fome-2015-795-milhoes-de-famintos/
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todos nós já sabemos que a cada 
dia que passa mais nichos de usuá-
rios surgirão. Se não olharmos com 
atenção e tivermos de fato um pla-
no de ação que, pelo menos, ame-
nize este crescimento e dê apoio 
às pessoas que fazem parte deste 
nicho, mas lutam pra sair, a tendên-
cia é somente o agravo desta situa-
ção. Com os meses a seguir, nossa 
atenção foi despertada para dentro 
das comunidades e aí descobrimos 
que a melhor maneira de estancar o 
crescimento alarmante dos depen-
dentes químicos é atacar na raiz do 
problema; e então todas as crian-
ças, sejam elas das comunidades 
carentes e/ou das escolas que são 
norteadas pela fome e miséria, pas-
saram de fato a ser neste momento 
o alvo número um do Projeto.

um ano depois do início da Ge-

ração Sem Fome, nós percebemos 

um caminho e entramos por ele, 

com fé e determinação. E assim sur-

giu o slogan “Comer bem é comer 

com alguém”. Nesta primeira fase 

do projeto, todos nós da IMVE – Ins-

tituto de Missões Vida em Excelên-

cia -, sabíamos que teríamos que 

pagar um preço e permeados deste 

desejo colocamos a mão na massa. 

Até dezembro de 2015, nós pro-

duzimos aproximadamente 25.000 

refeições. Sendo que deste volume 

mencionado, no primeiro momen-

to a meta era divulgar o nome e a 

ação; e isso fizemos durante seis 

meses. De junho do ano de 2015 

até dezembro do mesmo ano, nós 

invertemos o marketing, para que 

assim pudéssemos começar de 

“A importância da Geração sem Fome não é 
porque eu como, é porque alguém come quando eu 
como.  Combater a fome é o primeiro passo para 
que elas mudem de vida, posso imaginar o sorriso 
das pessoas que comem quando eu como.”

Willian Santos Nascimento, 24 anos
(Um dia com a Geração)

Todos os Projetos que a IMVE 
- Instituto de Missões Vida em Ex-
celência - tem sob seu cuidado 
são regados de amor. Porém a Ge-
ração Sem Fome é especial. Foi o 
último projeto a ser desenvolvido, 
mas o primeiro a ser executado.

onDE tUDo ComEÇoU

A Geração Sem Fome nasceu 
no coração de um filho em busca 
de sua mãe. um jovem e um sen-
timento: encontrar a mãe vencida 
pelo crack. Com certeza esta his-
tória é a história de muitos filhos 
que buscam pais e de pais que 
buscam encontrar seus filhos.

Desta busca e determinação, 
surgiu a Geração Sem Fome na 
primavera de 2013. 

os PRimEiRos PAssos

No princípio, o intuito foi o de 
levar a moradores de rua uma re-
feição, uma vez ao mês. o que de 
fato notamos nas inserções que 
fazíamos mês a mês, é que dos 
100% dos moradores de rua, mais 
de 90% eram reféns do uso de dro-
gas, sendo em sua maioria usuá-
rios de crack. De uma forma geral, 

Marmita Geração Sem Fome

Comunidade Gica

GERAção sEm fomE
PRoJETo EM FoCo
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fato a alcançar o objetivo principal: 
dar uma refeição por dia para o má-
ximo possível de pessoas. E aí lan-
çamos o slogan “um dia com a Ge-
ração” e, em menos de 40 dias, 600 
pessoas disseram sim para a ação.

Deste total de refeições no pe-
ríodo de junho até dezembro do 
ano de 2015, nós fornecemos gra-
tuitamente 7.176 refeições. Destas 
refeições, 95% foram destinadas 
às crianças e o restante aos mora-
dores de rua.

Em dezembro de 2015, reali-
zamos o segundo evento de Natal 
para as crianças da Comunidade 
do Gica e, foi celebrando o nasci-
mento, que surgiu o maior desafio 
da Geração Sem Fome. Todo o 
projeto da Geração já estava esta-
belecido no tocante ao seu cresci-
mento e neste período, nós decidi-
mos executar tudo o que você vai 
deslumbrar agora.

VoCÊ EmBAixADoR DA imVE 
instituto de missões Vida em 

Excelência

Para a captação de recursos a 
fim de estabelecermos o projeto 
com êxito, tínhamos como Instituto 
alguns caminhos, um deles é o que 
geralmente as oNGs, Institutos e 
Associações sem fins lucrativos 
usam, que são as verbas gover-
namentais, contudo a IMVE optou 
por estabelecer projetos que fos-

sem sustentáveis contando apenas 
com os associados e/ou investido-
res, abrindo assim, espaço para 
Pessoas Físicas e Jurídicas parti-
ciparem efetivamente. Diante da 
falta de prestação de contas das 
instituições brasileiras, muitas pes-
soas desacreditam da seriedade 
das mesmas, porém não podemos 
generalizar, algumas instituições 
são sérias. Por isso, para que hou-
vesse 100% de transparência, nós 

desenvolvemos dentro da Geração 
Sem Fome, uma plataforma de in-
vestimento, onde cada pessoa que 
se associar, receberá o título de 
EMBAIXADoR(A) DA IMVE – Insti-
tuto de Missões Vida Excelência. o 
associado escolherá dentro desta 
plataforma qual o nível de compro-
metimento que poderá estabelecer 
em seu orçamento mensal.

Cartão Social Club 1.100

A plataforma de investimento 
foi denominada SoCIAl CluB 
1.100. Este será um clube de in-
vestidores que verão em primeiro 
momento o seu investimento em 
tempo real e saberão com clareza 
onde os recursos captados estão 
sendo empregados. Todo embai-
xador, ao se associar, receberá um 
Título de Honra da IMVE – Instituto 
de Missões Vida em Excelência - 
e também um cartão magnético 

denominado Social Club 1.100 
que será a sua chave de acesso. 
Neste cartão magnético, o Embai-
xador terá um número que será o 
seu login. Este login acompanha-
do da senha pessoal possibilitará 
ao Embaixador ter acesso a todos 
os projetos, tendo assim uma vi-
são plena e transparente de todas 
as ações.

Crianças da Comunidade Gica
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onDE VoCÊ CUiDA E É
CUiDADo

 
A IMVE – Instituto de Missões 

Vida em Excelência - tem por ob-
jetivo zelar por todas as famílias 
cadastradas e também zelar por 
todos os seus embaixadores, sen-
do uma ponte, estabelecendo liga-
ções entre o cuidar e ser cuidado. 

Estamos projetando para que 
em quatro anos todos os nossos 
embaixadores, sendo eles pessoas 
físicas ou jurídicas, sejam beneficia-
dos de forma onde todo o investi-
mento aplicado seja compensado. 
Em primeiro lugar, por ver a maior 
quantidade possível de pessoas 
amadas, cuidadas e direcionadas 
para um futuro melhor, seja na na-
ção brasileira ou em outros países, 
e na sequência restituir ao Embai-
xador o seu investimento em forma 
de benefícios, sejam eles educa-

cionais e/ou saúde. Com certeza 
teremos milhares de parceiros em 
áreas distintas que verão em nos-
sas articulações grandes possibili-
dades de retorno. Entendemos que 
a plataforma do Social Club 1.100 
viabilizará todo este avanço com os 
recursos captados.

missão ComPARtilHADA
De mogi para as nações

o primeiro passo para este 
avanço foi detectar a real necessi-
dade, a fome e a miséria. E assim 
cadastramos 30 famílias no total de 
150 pessoas, sendo em sua maio-
ria crianças e adolescentes. Neste 
levantamento, detectamos algu-
mas situações, tais como: fome, 
desnutrição, maus tratos, miséria, 
falta de saneamento básico, mora-
dia precária, desencaminhamento 
do menor, etc.

A Geração Sem Fome tem hoje 
uma cozinha industrial que atende 
150 refeições por dia e estas estão 
disponíveis para atender a deman-
da das famílias cadastradas.

No caminho do crescimento do 
Projeto Geração Sem Fome, temos 
estas metas por cidade:

Construirmos uma cozinha in-
dustrial com capacidade para 1500 
refeições por dia. Destas refeições, 
1000 serão disponibilizadas gratui-
tamente, sendo duas refeições ao 
dia destinadas para almoço e jan-
ta, com o objetivo de atender 500 
pessoas por dia. As demais refei-
ções são para a sustentabilidade 
do projeto.

Além de cuidar da alimentação, 
vamos cuidar também da saúde 
e da qualificação profissional de 
crianças e adolescentes. 
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“A Geração Sem Fome é um projeto de transformação e esperança. levamos a quem pre-
cisa muito mais do que uma alimentação, pois ao chegarmos até alguém que possui a necessi-
dade da alimentação, somos retribuídos com os mais belos sorrisos e uma gratidão estampada 
no rosto. As pessoas que antes passavam despercebidas por muitos, agora são atendidas pelo 
projeto, se sentindo valorizadas, passando a enxergar novas perspectivas para sua própria vida 
e podendo mudar, aos poucos, a realidade em que vivem.”

Heledia Cristina, Diretora Geração Sem Fome

Este levantamento foi realizado na Comunidade do Gica, bem no coração de Brás Cubas, 
distrito localizado na cidade de Mogi das Cruzes/SP.

PlAtAfoRmAs DE

inVEstimEnto

missão Do EmBAixADoR

Embaixador: Qualquer pessoa encarregada de uma missão 

específica.

A IMVE – Instituto de Missões Vida em Excelência - tem 

dentro de sua alçada estatutária, possibilidades múltiplas 

de ações sociais. Porém ela já está norteada em oito proje-

tos, dos quais você como Embaixador terá a missão primá-

ria de divulgar, de ser um porta voz do Instituto, conclaman-

do colegas, amigos e parentes para que não fiquem de fora 

e se tornem Embaixadores da IMVE também.

observar, cuidar e acompanhar são deveres de um Em-

baixador, porém divulgar é a sua ação principal. Embaixa-

dor gerando Embaixadores.

Seja bem-vindo(a) a IMVE, de Mogi para todas as Nações.
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EMBAIXADoRES imVE

“Bom, na verdade foi uma surpresa quando me falaram que eu era uma embaixadora. o 
sentimento foi de felicidade, porque é o mínimo que eu posso fazer. Gratidão por me darem 
esse Título de Honra, me deu um nível de importância que eu não imaginava.”

Aline de Andrade, Consultora de Vendas SCA

“É tudo muito bem organizado, desde a pessoa que vem aqui “tirar o pedido”. Analiso 
a ficha de pedido, o cardápio e vejo que não é algo que alguém ia perder tanto tempo pra 
fazer se não fosse idôneo. Desta forma, o final com certeza será positivo para a sociedade 
e eu não vejo porque não ajudar.”

Diogo R. Martins, Proprietário Essência Magistral 

“o projeto é muito bom, muitos precisam de alimentos, o povo está carente, o governo 
em si não quer ajudar e quando o faz é para ganhar votos, não faz por amor. E esse projeto é 
voltado para o amor. Eu indico, ele é bem aplicado, bem direcionado e é de confiança. Venha 
conhecer! As portas da instituição estão sempre abertas.”

Renato M. Oliveira, Proprietário Imagem & Beleza

“o brasileiro tem uma mania de ser impulsionado, só consegue fazer alguma coisa quan-
do vê alguém fazendo. É difícil ver alguém sozinho desencadear esse tipo de atividade, eu 
acho bacana você ver alguém realmente interessado em outra pessoa e isso te faz querer 
ajudar também.“

Charles Washington, Proprietário Charles & Suzy Cabeleireiros

“Me surpreendi em saber que existia uma Instituição respaldando a Geração Sem Fome 
e tendo ainda mais sete projetos. Me sinto feliz em poder ajudar o próximo, me sinto muito 
bem. Vale a pena abraçar a causa e entrar nela com certeza.”

Marco A. Guimarães, Proprietário Livros & Cia

“Fiquei muito feliz em receber este mérito como Embaixador dos projetos, já tive algumas 
experiências com pessoas carentes, isso é um ato de muita importância. Esse alimento é 
fundamental para elas. Estou fazendo a minha parte e isto me faz muito bem.”

Welington R. Rosa, Sócio-Proprietário Elétrica e Automação Mogi 
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PRoJETo EDnA
EXCElêNCIA E DESENVolVIMENTo NoRTEANDo A ÁFRICA 

No Chifre da África morrem 
15.000 crianças por mês, de fome 
e de sede. O Projeto EDNA foi 
desenvolvido para alterar o curso 
dessa realidade.

ConCEito

A ideia principal é replicar a 
maior parte dos Projetos da IMVE 
– Instituto de Missões Vida em Ex-
celência - no Continente Africano. 
Nós somos desafiados como Ins-
tituto a olhar para os países mais 
carentes deste continente, como 
Eritréia, Somália, Etiópia e Quê-
nia. Vamos nos empenhar com 
estratégias para infiltrarmos os 
projetos com êxito. Veja a seguir 
alguns pontos básicos de nossa 
caminhada para a implantação do 
Projeto EDNA.

PAÍs moDElo

Estrategicamente, ajudamos 
em uma bela missão, a missioná-
ria Ana Paula, que dirige o Centro 
Jardim da Esperança na cidade de 
Mombasa no Quênia.

ComBAtE A fomE

o que mais nos frustra é o so-
frimento das pessoas, ver tantas 
pessoas inocentes morrendo, tan-
tas pessoas inocentes fugindo, 
tantas pessoas inocentes vendo 
suas vidas completamente destruí-
das, e o mundo ser incapaz de pôr 
um fim a esse absurdo.

DADAAB – QUÊniA
 

o complexo de campos de re-
fugiados ocupa uma área total de 
50 km² em um raio de aproximada-
mente 18 km da cidade de Dadaab. 
Com uma capacidade para acolher 
aproximadamente 90.000 pesso-
as, os campos abrigavam cerca de 
300.000 refugiados, em outubro 
de 2009. Em julho de 2011, esse 
número situava-se entre 350 mil e 
400 mil. A situação era desespera-
dora. Milhares de pessoas, fugindo 
do conflito na Somália, continua-
vam a chegar. os recém-chegados 
eram obrigados a se instalar em 
abrigos precários nos arredores do 
acampamento. É o maior campo 
de refugiados do mundo.

ExCElÊnCiA E
DEsEnVolVimEnto

noRtEADo A ÁfRiCA

Diante dos projetos apresenta-
dos, sem dúvida, o Projeto EDNA é 
o maior desafio de todos. o papel 
de cada Embaixador, para o êxito de 
todos os projetos, é fundamental.

Nós já estamos indiretamente 
atuando no continente africano, es-
pecificamente na cidade de Mom-
basa – Quênia.

Entendemos que as articula-
ções políticas e diplomáticas se-
rão fundamentais para estabelecer 
uma organização de Excelência.

o maior campo de 
refugiados do mundo.

Cidade de Mombasa - Quênia
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A causa da fome no continen-

te africano, principalmente nos 

países mais atingidos como So-

mália e Etiópia, não é somente o 

resultado da falta de alimento, mas 

existem outros fatores totalmente 

políticos. Isto quer dizer que o de-

senvolvimento baseado no cresci-

mento e apoio a plantio, indústrias 

e educação ficaram extremamente 

comprometidos.

Dadaab é uma cidade a 100 km 

da fronteira com a Somália, hoje 

são 500.000 pessoas espremidas 

em 50 km², no maior campo de 

refugiados do mundo.  A oNu faz 

a sua parte, porém os anos pas-

sam e o campo de refugiados só 

aumenta. É preciso um projeto que 

faça esse povo produzir com suas 

próprias mãos um futuro melhor. E 

assim, adquirir forças para trans-

formar o seu país de origem em um 

país em desenvolvimento.

A IMVE - Instituto de Missões 

Vida em Excelência - em suas pro-

jeções, a partir do Brasil, alimenta-

rá 500.000 de pessoas no conti-

nente africano e fará delas pessoas 

produtivas, a fim de que elas mes-

mas escrevam um futuro melhor 

para as próximas 

gerações.

 

APoio E inCEntiVo 

A PRojEtos jÁ 

EstABElECiDos:

Ana é uma mulher extraordi-

nária. Ela é a diretora do Centro 

Jardim da Esperança, na cidade 

de Mombasa no Quênia. Tem 18 

crianças sob seus cuidados.

A IMVE foi a responsável direta 

pela verba de abertura do orfanato. 

Centro Jardim da Esperança

Ana Paula
Diretora

Educação Esporte

Alimentação

Cultura



16

No dia 14 de Julho de 2016, 
tivemos uma confraternização na 
sede da IMVE com a presença do 
seu presidente Sr. Ronaldo Inácio 
de Abreu, juntamente com alguns 
membros da Diretoria, onde ti-
vemos a satisfação de receber a 
Missão Pieia África representada 
por seu presidente Pr. Itamar Fer-
nandes de Jesus juntamente com 
alguns membros da Missão. Nesta 
data, celebramos a parceria entre 
a IMVE e o Projeto Social da Mis-
são Pieia África. Conheça um pou-
co do projeto que o Instituto IMVE 
terá o prazer de auxiliar.

PAi – PRojEto DE AmPARo 
infAntil

Nosso principal ponto de atu-
ação é o Grande Hotel na Beira/ 
Moçambique. Hotel que esteve 
aberto entre 1952 a 1963 e fechou 
em consequência da Guerra Co-
lonial, tornando-se um campo de 
refugiados, casa dos desalojados 
da guerra.

PAI – foi criado há mais de 10 
anos com o objetivo de ajudar as 
crianças carentes que residem nos 
escombros de um grande hotel 
na cidade da Beira. Muitas destas 

crianças desmaia-
vam de fome e não 
tinham condições 
de estudar.

As crianças, 
muitas órfãs de 
pai, mãe ou ambos 
os progenitores, 
sobrevivendo dia 
após dia em meio 
a todo este caos, 
nos constrangeu a 
fazer algo capaz de 
mudar o rumo da 
história destes pe-
quenos indefesos.

Um Pão E Um sUCo

Hoje o projeto PAI, com o au-
xílio de colaboradores, consegue 
fornecer uma vez por dia uma 
simples alimentação para aque-
las crianças (pão e suco). Temos 
consciência que para muitas de-
las, esta tem sido a única alimen-
tação diária e, embora isso parta 
os nossos corações, não temos 
condições ainda para fornecer 
2 refeições ao dia, ou ao menos 
podermos alterar o cardápio para 
uma alimentação mais sólida.

Missão PIEIA na sede da IMVE

Grande Hotel (Beira/Moçambique)

“o Projeto EDNA é sinônimo de amor. Importar-se com o próximo é fazer toda diferença! o pro-
jeto vai além de sanar a fome, ele transformará vidas. A justiça e o amor devem caminhar juntos. 
Nós não seremos omissos. Seremos sim instrumentos de justiça.“

Melicia Rodrigues, Diretora Projeto EDNA
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Em uma concorrida sessão solene 
no dia 25 de abril de 2016, o pr. Itamar 
Fernandes de Jesus foi homenagea-
do na Câmara Municipal de Feira de 
Santana/BA com 2 honrarias: Título 
de Cidadão Feirense e a medalha mis-
sionário Roderick Murdo Gillanders.

o vereador Edvaldo lima citou que 
o pr. Itamar é um exemplo de homem, 
tendo como referência o trabalho re-
alizado em Moçambique. A ação so-
cial PAI (Projeto de Amparo Infantil), 
voltado para as crianças, recebeu o 
maior destaque de todos os projetos 
que o homenageado desenvolve em 
Moçambique.

Quando manteve contato com o 
povo quilombola, com o qual fez as 
suas primeiras aulas de “africaniza-
ção”, pr. Itamar diz ter aprendido a 
amar o povo africano e ressaltou: “Há 
muitos anos tenho feito com que os 
africanos vejam Feira de Santana/BA 
através da minha vida, da minha espo-
sa e de meus filhos.

20 ANoS DEDICADoS A ÁfRiCA
CâMARA MuNICIPAl DE FEIRA DE SANTANA
Gente que faz...

Pt. Itamar e Esposa

Pt. Itamar e Esposa - Câmara Feira Santana
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EMBAIXADoRA Em DEstAQUE
46 ANoS DE SuCESSo DEIXANDo uM lEGADo

imVE: Qual é o seu nome?
EMY: Clarice Terumi Emi

imVE: Quantos anos tem o 
seu estabelecimento?

EMY: Como ele é de família, co-
meçou com o meu pai há 46 anos 
atrás, comigo ele está há 26 anos.

imVE: Você poderia nos con-
tar um pouco da sua história?

EMY: Minha história começa 
com a vinda de meus pais, que 
vieram do Japão pequenos. Cada 
um havia nascido em uma provín-
cia. Minha mãe chegou aqui no 
Brasil no ano de 1936. E ela teve, 
junto às suas irmãs, a opção de 
voltar ou ficar no Brasil; as irmãs 
voltaram e ficaram no Japão du-
rante a guerra e ela optou por ficar 
aqui mesmo.

imVE: E como surgiu a ideia 
de investir num negócio?

EMY: Com o tempo as pesso-
as começaram a falar pro meu pai 
e pra minha mãe fazerem alguma 
coisa, montarem algum tipo de 
comércio. Esse patrão, de onde 
meu pai trabalhava, os aconselhou 
a não fazerem ali na Vila Matilde 
e Itaquera, pois passariam a fazer 
concorrência com ele.

Nesta época, meus pais não ti-
nham muitas coisas, só moravam 
em um quartinho.

Então decidiram e chegaram 
em Suzano. Estabeleceram um 
Posto de Molas, e com o recurso 

adquirido através deste posto, meu 
pai comprou um terreno de 500 m2 
que ainda existe. Cada tijolo que 
tem lá foi construído pelas mãos 
deles.

Quem trabalhava como ajudan-
te do meu pai no posto de molas 
era a minha mãe, ela carregava 
até aquele “chicão”, que era algo 
bem pesado. E apesar disso tudo, 
quando era dia dos finados ela ia 
na porta do cemitério em Ribeirão 
Pires vender flores, e também era 
costureira, arrumava chinelos, e vá-
rios outros bicos por fora para aju-
dar nas despesas de casa, e por 
outro lado, meu pai continuava no 
Posto de molas.

imVE: E como chegaram em 
mogi das Cruzes e se estabele-
ceram aqui?

EMY: um dia, meu pai quis vir 
pra Mogi pra saber se haveria al-
guma oportunidade aqui. Isto foi 

há 46 anos atrás, chegando aqui 
nesse lugar pediu à proprietária 
Dona Madalena que lhe deixasse 
alugar o espaço, porém ela não 
queria porque ali tinha sido um 
bar e isso sempre causava trans-
tornos com confusão e pessoas 
bêbadas e ela já estava cansada 
disso.

Então meu pai lhe disse que 
não queria abrir um bar mas sim 
vender flores, porque aqui na fren-
te tem um cemitério. E de tanto 
insistir, meu pai dizendo a ela que 
lhe desse um ano para trabalhar e 
depois se ela quisesse poderia res-
cindir o contrato, a Dona Madalena 
concordou.

Família Emi
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Meu pai continuou no Posto 
de Molas e minha mãe ficou aqui 
sozinha com a floricultura por um 
bom tempo. Sua primeira cliente 
foi a dona Eda Nassri, muito famo-
sa aqui em Mogi das Cruzes. No 
começo, o movimento era pouco, 
então minha mãe comprou uma 
máquina de costura e ela costurava 
para as pessoas. Quando as coisas 
começaram a melhorar um pouqui-
nho aqui em Mogi das Cruzes, meu 
pai deixou o Posto de molas e veio 
pra cá ajudar a minha mãe. 

imVE: Emi e como você as-
sumiu a responsabilidade pela 
floricultura?

EMY: Com o passar do tempo, 
na época em que fazia faculdade, 
eu passava aqui na Floricultura pra 
ajudar eles e depois voltava à Su-
zano. Mas há 26 anos atrás, meu 
pai teve uma pneumonia muito for-
te e ficou uns dois meses de cama, 
e neste momento, eu que cuidava 
dele em casa, pois eu já era casa-
da. Em razão dessa enfermidade, 
tomei a iniciativa e falei com meu 
pai sobre a oportunidade de me 
deixar cuidar da Floricultura, então 
ele me disse: “continua”.

Decidi me capacitar e fiz curso 
em Holambra e em São José dos 
Campos, buscando a cada dia me 
especializar mais em meio ao que 
via todos os dias, porque ainda não 
era algo de que eu entendia bem.

imVE: E como ficou sua fa-
mília neste período em que você 
foi trabalhar na floricultura?

EMY: Nesta época, meus pais 
acabaram ficando com meus filhos 
para cuidar. o Takashi tinha 1 ano 
e meio, o Beto de 6 pra 7 anos e 
minha filha de 9 para 10 anos. Eu 
fiquei na Floricultura trabalhando e 
eles cuidando dos meus filhos, de-
pois de um tempo meus filhos vie-
ram pra ajudar também.

imVE: Como foi assumir a 
floricultura?

EMY: De início foi desafiador, 
porque o engraçado é que você 
não fez nada disso e de repente 
chega um cliente e pede o pedido 
de sempre e eu me pergunto cadê 
meu pai e minha mãe, e aí tem 
aquilo de se virar nos trinta sabe?

De imaginar como eles faziam 
alguma coisa e você tem que mos-
trar para os clientes que você está 
continuando, não que começou 
hoje. Precisei correr atrás de tudo, 
então hoje quando um funcionário 
faz alguma coisa errada, eu tenho a 
autoridade de falar o que está erra-
do e como se deve fazer. Acima de 
tudo, sou grata pela minha equipe 
e destaco, sem dúvida, meus dois 
filhos, o Takashi e o Beto. Eles fa-
zem uma grande diferença em nos-
sa floricultura.

imVE Como você conheceu 
a imVE?

EMY: Conheci a IMVE através 
das Mãos de Deus, guiadas por 
Ele, conheci as pessoas da lide-
rança, e me interessei pelo grande 
projeto que Deus tinha colocado no 
coração das pessoas que lideram 
a IMVE, o compromisso com o ser 
humano.

imVE:  Qual a importância 
deste título de embaixadora?

EMY: Esse título significa um 
passo para um Brasil melhor, o 
começo apenas, para depois ser 
estendido para outros países, uma 
esperança, e estou nisso crendo 
que há uma esperança com Deus.

imVE: Como você vê a ação 
da Geração sem fome?

EMY: Como já disse, esse pro-

Sra. Yurico e  Sr. Takashi
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jeto que o Senhor Deus colocou no 
coração da liderança é um começo 
de um sonho sendo realizado.

imVE:  fale um pouco do 
cargo de diretora do projeto 
Recanto Viva a Vida.

EMY: Bom esse cargo significa 
um avanço. Precisamos entender 
que as pessoas desta faixa etária 
tiveram uma longa jornada de tra-
balho, sacrificaram muitas coisas, 
passaram por muitos sofrimentos 
e conseguiram chegar a uma idade 
que consideramos nobre, por este 
motivo neste momento deveriam 
receber um troféu por terem conse-
guido criar seus filhos, sustentar a 
família, mas infelizmente uma gran-
de parte só encontra o vazio, a soli-
dão e o abandono. o Recanto Viva 

a Vida vai estabelecer junto com 
você um novo tempo, para que es-
tas pessoas tão preciosas tenham 
resgatadas a alegria de viver.

Com certeza vamos garantir 
todas as possibilidades no tocan-
te ao lazer, esporte e saúde, com 
muito carinho e amor.

imVE:  E sobre a imVE como 
um todo, qual a sua avaliação?

EMY: um grande começo. Que 
Deus com sua mão poderosa nos 
direcione e nos ajude com sabedo-
ria, pulso firme, comprometimento, 
para que possamos colocar em 
prática tudo que está estabelecido 
nos projetos. Tenho certeza que 
tudo isso se transformará em rea-
lidade. Nosso compromisso diante 
da sociedade e de Deus, em pri-

meiro lugar, é de termos um cora-
ção limpo, verdadeiro e principal-
mente transparente.

imVE: Dê uma palavra final 
para os leitores sobre serem 
embaixadores também.

EMY: Que todos os leitores da 
revista, possam entender o nosso 
compromisso com o ser humano. 
Acredite você é uma peça funda-
mental para a realização de todos 
os projetos. Juntos começaremos 
a mudança, primeiro em nossa ci-
dade local, depois nas cidades vi-
zinhas, atingindo todo o Estado de 
São Paulo, até alcançarmos todo o 
Brasil. E com a união dos brasileiros 
chegaremos aos confins da terra. 
Isso é possível, basta você estender 
a mão e saber que você é essencial.

Clarice Terumi Emi
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Dos oito projetos focados neste 
manual, o Paternato foi o primeiro a 
ser desejado e pensado, são mais 
de 20 anos de espera para executá
-lo de forma abrangente.

Em nossa experiência ao longo 
dos anos, visitamos e participamos 
de ações sociais voltadas para a 
criança abandonada. o maior ape-
lo que vimos no anseio delas era: 
“onde está a minha família”.

o abandono das crianças, que 
são filhos da nossa pátria, se dá 
por diversas circunstâncias, tais 
como a miséria, o crack, a gravidez 
indesejada e etc.

A questão é: de quem é a culpa 
e quem se responsabiliza? Estas 
perguntas, com certeza, tem várias 
vertentes nas respostas; porém 
uma ação efetiva deve ser estabe-
lecida. Nossos filhos, os filhos do 
Brasil, precisam ter uma família.

Paternato é o início de uma 
resposta efetiva que, com cer-
teza, irá sanar o problema de no 
mínimo 4.000 crianças no Brasil. 
Esperamos como Instituto, que o 

Paternato seja um farol que chame 
a atenção de muitos a fim de que 
resgatemos os direitos dos filhos 
do Brasil.

EstAtUto DA CRiAnÇA E Do 
ADolEsCEntE

Art. 3º A criança e o adoles-
cente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta lei, as-
segurando-lhes, por lei ou por ou-
tros meios, todas as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar 
o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em con-
dições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da co-
munidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissiona-
lização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivên-
cia familiar e comunitária.

Art. 5º Nenhuma criança ou 
adolescente será objeto de qual-
quer forma de negligência, discri-
minação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por 
ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais.

PAtERnAto
É IGuAl A FAMílIA
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ConCEito

o PATERNATo através da 
IMVE – Instituto de Missões Vida 
em Excelência - selecionará ca-
sais sem filhos que tenham voca-
ção para cuidar de crianças e os 
capacitará a exercer o papel de 
pai e de mãe. Esses PAIS Do Co-
RAção terão sob seu cuidado no 
máximo 10 crianças entre 0 a 12 
anos de idade.

o PATERNATo terá por unidade 
40 CASAS que abriguem no máxi-
mo 10 crianças por casa, cuidadas 
pelos Pais do Coração. Total de 
400 crianças.

As crianças beneficiadas com 
a paternidade e a tutela da IMVE – 
Instituto de Missões Vida em Exce-
lência -, de preferência no ato da 
legalização, precisam ser crianças 
abandonadas e/ou órfãs de pais 
(não tendo quem as tutelem).

CUiDADos E BEm EstAR

Cada Paternato terá um con-
sultório odontológico, ambulatório 
médico, psicólogo, assistente so-
cial para o acompanhamento das 
crianças e dos Pais do Coração.

o Paternato proporcionará às 
suas crianças acesso ao esporte e 
lazer.

A IMVE – Instituto de 
Missões Vida em Excelên-
cia - tem projetado neste 
momento 10 uNIDADES de 
paternato dentro do Brasil, 
alcançando assim o total de 
4.000 CRIANçAS.

“Paternato tem um grande diferencial de orfanato. Nele teremos pais selecionados e preparados 
para constituir uma família com filhos gerados em seus corações, que vão cuidar e criar com 
amor. É um conceito profundo, que vai além da própria experiência e da compreensão humana.”

Edna Abreu, Diretora Paternato

Exemplo de Casas do projeto Paternato

Consultório Odontológico

Médico Pediatra

Playgrounds
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EMBAIXADoRES imVE

“Desde o começo o que me fez crer no projeto foi a sua transparência, no momento em 
que você abre as portas da sua instituição através das pessoas que trabalham nela, divul-
gam o site e fornece transparência, então aumenta a credibilidade. Pra mim, a instituição em 
nenhum momento me escondeu nada, nem me deixou em dúvida, sempre respondeu as 
minhas perguntas e deixou as portas abertas pra eu visitá-los e conhecer a equipe respon-
sável pelos projetos.”

José A. Costa e Marcelo Evangelista, Proprietários JacFlex Mangueiras & Conexões

“onde se mexe com as crianças se mexe com tudo e este projeto visa isso, o melhor 
para as crianças. Vale a pena investir nesta instituição, por isso veja de perto, se informe, 
você vai se surpreender pois são projetos sérios e íntegros.”

Enéias Correa, Proprietário Ferragens Vila Jóia

“o projeto é legal e nós apoiamos, minha empresa abraçou este projeto, qualquer em-
presa deve abraçar, o investimento é pequeno e bem simbólico e em contrapartida ainda 
recebemos uma refeição. Isto é “Show de Bola”. E o mais importante, ele tem total trans-
parência.” 

Diego S. Botelho, Proprietário W Suplementos

“Tem muita gente passando necessidade, creio que as pessoas deveriam ajudar mais, quan-
to mais ajudamos, nós nos sentimos melhor. Faça parte desta ação você também.”

Andreza P. Souza, Comercial-Vendas Hospital do Celular

“Qual a importância de alimentar uma criança ou quem tem fome? Possivelmente, elas 
não tiveram condições básicas de sobrevivência, eu creio que se elas chegaram neste ponto 
devem até se perguntar: porque continuo vivendo? As duas interrogações merecem apenas 
uma resposta de quem pode ajudar: Sim! Eu tenho certeza que todos podem fazer alguma 
coisa como eu fiz”

Francisco H. Nihei, Proprietário Nihei Supermercados

“Conheço o projeto, é um bom projeto e acreditei nele, por isso eu faço a minha parte. 
Mogi tem muita gente necessitada, primeiro vamos fazer bem feito aqui, depois a gente 
pode fazer bem feito no Brasil.”

Ricardo S. Miyashiro, Proprietário Pastéis Miyashiro
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o CT de Excelência será um Centro de Treinamen-
to para a revelação de atletas que praticam o futebol.

Entendemos como Instituto que as crianças, os 
adolescentes e os jovens que buscam uma realização 
através do futebol, nem sempre tem o mesmo empe-
nho na educação. os índices apontam um percentual 
extremamente desfavorável ao sonho destes meninos. 

o CT de Excelência - vai brindar os melhores em 
suas respectivas categorias, dando-lhes a oportu-
nidade de serem admitidos para comporem as suas 
categorias de base; contudo independentemente da 
habilidade de cada atleta, este terá que cumprir algu-
mas exigências para ser admitido como atleta do CT 
de Excelência. 

Em razão disto, o CT de Excelência andará de bra-
ços dados com as escolas Estaduais, Municipais e 
com a família.

Boas notas, bom relacionamento familiar e sem ví-
cios são algumas destas exigências.

Ct DE ExCElÊnCiA

UniDADE moDElo

6 Campos de Futebol Refeitório

Alojamentos/Concentração Musculação/Fisioterapia

Departamento Médico Espaço Lazer

Sala de Estudo Administração

“o CT de Excelência vai andar de braços dados com as escolas municipais e estaduais, a fim 
de que os alunos tenham uma grande motivação para se aplicarem nos estudos. Disciplina, ex-
celentes notas e ótima relação familiar completam as exigências para o atleta. Mesmo que este 
profissional não tenha êxito na sua carreira poderá ter caminhos para profissões de Excelência.”

Rafael Oliveira, Diretor CT de Excelência
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Sou imVE

“IMVE é muito mais que uma instituição, é um lugar onde realmente o nosso olhar não 
está voltado para si mesmo, mas sim para os que clamam, choram e gritam por esperança. 
É o olhar de amor ao próximo, é o cuidar sem olhar as circunstâncias, vai além de nós mes-
mos. Sentimento de gratidão por ter o privilégio e a honra de tocar as pessoas.” 

Amanda Cristina, Vice-Diretora Geração em Movimento

“A IMVE é um instituto movido pelo amor, não é mais um projeto e sim o Projeto. Projeto 
este que vai cuidar de pessoas e nosso objetivo é dar dignidade a todas elas.” 

Francisca Silvestre, 1ª Tesoureira

“É gratificante fazer parte de um projeto onde o amor ao próximo é o coração, e a trans-
parência e o se importar com as pessoas é o corpo dele.” 

Letícia Cardoso, 2ª Secretária

“IMVE é qualidade de vida, promover inserção social e moral para todos os excluídos da 
sociedade.” 

Ivanildo da Cruz, Conselho Consultivo

“o propósito da IMVE não é apenas alimentar as crianças, é muito mais... A alegria que 
temos em construir um futuro melhor só pode ser expressada pelo amor. Juntos somos 
mais fortes.” 

Francisco Silvestre, Conselho Fiscal

“É muito honroso e prazeroso fazer parte de uma instituição onde todos os seus projetos 
são voltados para a melhoria da qualidade de vida das pessoas menos favorecidas. Tenho a 
esperança de que com muito trabalho e suor podemos construir um país mais justo e com 
menos desigualdade social, onde todos tenham oportunidades e direitos iguais.” 

Hugo Ítalo, Conselho Fiscal
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Este na foto é o cacique ládio 
Veron, tive o prazer e a honra de 
conhecê-lo no ano de 2006 na Al-
deia chamada Taquara localizada 
no município de Juti no estado do 
Mato Grosso do Sul. 

Neste primeiro contato fui leva-
do por ele a conhecer o local onde 
o seu pai Cacique Marco Veron fora 
assassinado por ordem de fazen-
deiros. Infelizmente este não é um 
caso isolado no conflito entre índios 
e fazendeiros por disputa de terra.

Fora as demandas sobre disputa 
de terra, os índios em geral sofrem 
com o avanço do crescimento das 
populações que as cercam. Com 
este crescimento, os riscos são 
eminentes, sendo que o álcool é 

AlDEIAS sUstEntÁVEis

predominantemente a porta de en-
trada para outros vícios, tais como o 
uso de maconha, cocaína e crack. 
outro agravante é a desnutrição in-
fantil causada na maioria das vezes 
pelo abandono dos filhos em função 
dos vícios. o contato com os vícios 
com certeza sempre vai gerar vio-
lência e, às vezes até ao extremo, 
causando a morte.

o projeto Aldeias Sustentáveis 
tem caminhos para conduzir esta 
população indígena à sua posição 
de direito, de valorização, preser-
vando a sua cultura e o direito de 
viver feliz.

Ronaldo Inácio de Abreu
Presidente IMVE

missão

Fiscalizar, defender e promover os 
direitos dos povos indígenas.

oBjEtiVos

Na luta pela garantia e promoção 
dos direitos dos povos indígenas, 
a IMVE – Instituto de Missões Vida 
em Excelência -, tem como obje-
tivos e fins promover a organiza-
ção social, cultural, econômica e 
política dos povos e organizações 
indígenas brasileiras, contribuindo 
para o seu fortalecimento e auto-
nomia. Também formular estraté-
gias, buscar parcerias e coopera-
ção técnica, financeira e política 
com organizações indígenas, não 
indígenas e organismos de coope-
ração nacional e internacional para 
garantir a continuidade da luta e re-
sistência dos povos indígenas.
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“A IMVE tem projetos fantásticos e eu tenho a honra de ser o diretor de Aldeias Sustentáveis. 
o intuito deste projeto é levar o índio à segurança através de uma infraestrutura que servirá de 
apoio para suporte do desenvolvimento das aldeias em geral. Não podemos esquecer as nos-
sas origens, são histórias do nosso passado. Por ser sustentável, o projeto é seguro e eficiente. 
Para que essa mudança ocorra, a população em geral não pode medir esforços em sua partici-
pação. Faça parte deste projeto que vai mudar a história de um povo.”

Francisco Silvestre, Diretor Aldeias Sustentáveis

ARtEsAnAto

1. Pesquisa e levantamento sobre as tipologias de artesanato da 
região, identificação de comunidades e artesãos indígenas com poten-
ciais de produção de artesanato.

2. Capacitação dos artesãos enfatizando:
• O associativismo e organização produtiva do artesanato indígena
• Comercialização de artesanato
• Gestão em organização administrativa
• Oficina de gestores (elaboração de planos de negócios)

ConsiDERAÇÕEs:

• Empreendedorismo e promoção da cultura material e imaterial
• Mercado solidário e justo
• Avaliação de impacto socioambiental
• Participação efetiva dos artesãos indígenas em todos os processos
• Conceber os objetos elaborados como representações artísticas 

e culturais

CooPERAtiVAs DE APoio:

A IMVE – Instituto de Missões Vida em Excelência - estabelecerá 
por região uma Cooperativa de Apoio para treinar e capacitar os índios 
que queiram crescer profissionalmente, além de estabelecer o vínculo 
comercial através da Cooperativa com compradores no Brasil e no ex-
terior.

Com a valorização da mão de obra indígena, aplicando salários dig-
nos e educando os jovens, com toda a certeza a mortalidade infantil 
poderá ser extinta e a desnutrição da mesma forma.

APiCUltURA

Implementar e avaliar 
uma metodologia destinada 
à identificação dos locais 
mais adequados para a ins-
talação de apiários, visando 
otimizar a produção de mel 
e outros produtos das abe-
lhas, assim como favorecer 
a preservação ambiental, de 
acordo com critérios técni-
cos obtidos na bibliografia.

PisCiCUltURA

A criação comercial de 
peixes é um moderno sistema 
de produção agropecuário. 
A avaliação econômica dos 
projetos de piscicultura a mé-
dio e longo prazo disponibili-
za dados para a implementa-
ção de ações gerenciais que 
contribuem de forma decisi-
va para a sustentabilidade do 
empreendimento.

AGRiCUltURA
(PEQUEnAs PlAntAÇÕEs)

Entende-se por agricultu-
ra familiar, o cultivo da terra 
realizado por pequenos pro-
prietários rurais, tendo como 
mão de obra, essencialmen-
te, o núcleo familiar.
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“Proteção ao meio ambiente é mais 
do que uma missão, é nosso com-
promisso.”

Surgiu a partir do compromisso 
de seus idealizadores com o meio 
ambiente e tem como objetivo prin-
cipal oferecer Soluções Ambien-
tais que atendam as legislações 
do Brasil no âmbito do tratamento 
de resíduos diversos, nas etapas 
de: Acondicionamento, Identifica-
ção, Armazenamento, Transporte 
e Destinação Final ao devido tra-
tamento. os serviços oferecidos 
pela Global visam que toda classe 
de Cliente, seja ele de pequeno, 
médio e/ou grande porte, tenha 
custo/benefícios que o incentive a 
atender todas as solicitações de 
adequações requeridas pelas Au-
toridades Ambientais.

“A Geração Sem Fome é a porta de 
entrada para que a IMVE estabele-
ça os demais projetos. Creio que o 
esporte será uma das ferramentas 
mais eficazes para tirar os jovens 
das drogas. Queremos implantar 
um a um dos projetos dentro das 
comunidades, eu particularmente 
acredito que muitas dificuldades 
que estes jovens encontram serão 
solucionadas com este avanço.
Te convido a conhecer de perto os 
projetos. Temos investido porque 
cremos, temos visto as ações exe-
cutadas, todos que se dedicam, 
sacrificam tempo, dinheiro e outras 
coisas em favor e pelo bem de ou-
tras pessoas. Vale a pena você in-
vestir também.”

Odiquei Garcia

soCiAl CluB 1.100
INVESTINDo No FuTuRo

Odiquei Garcia e Daniela Garcia

www.gsambientais.com.br
11 4722-3991
11 2378-4946
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oRiGEm DE ABRiGos

No ocidente, a história dos 
asilos está, em suas origens, li-
gada ao cristianismo. Há regis-
tros, por exemplo, de que um dos 
primeiros asilos foi fundado pelo 
papa Pelágio, que transformara 
sua casa em um hospital para 
idosos. Já no Brasil Colônia, ha-
via os asilos de mendicidade, que 
abrigavam velhos, doentes men-
tais, crianças etc. 

o primeiro exemplo de abrigo 
para idosos foi a Casa dos Invá-
lidos, fundada no Rio de Janeiro 
em 1794, não por caridade, mas 
sim para abrigar soldados de 
idade avançada. Posteriormente, 
fundou-se o Abrigo São luís para 
Velhice Desamparada em 1890.

Tradicionalmente, asilos eram 
um exemplo das, assim chama-
das, instituições totais, embora 
esse modelo seja considerado 
ultrapassado.

De acordo com o IBGE, se-
gundo a última pesquisa realiza-
da em 2011, o número de pesso-
as idosas com mais de 60 anos 
somam em torno de 23,5 milhões 
de pessoas. Este grupo aumen-
tou em torno de 7,6% de 2009 a 
2011, ou seja mais de 1,8 milhões 
de pessoas, que antes eram de 
21,7 milhões de pessoas.

No ano de 2025, o Brasil esta-
rá em 6º lugar na escala mundial 
de população idosa em números 
absolutos, isto é, com mais de 
32 milhões de indivíduos com 60 
anos ou mais, o que representará 
cerca de 15% de nossa popula-
ção total.

RECANTo ViVA A ViDA

Diante deste quadro, a IMVE 
– Instituto de Missões Vida em 
Excelência - dentro dos seus pro-
jetos não poderia deixar de fora 
um projeto voltado para atender 
esta faixa etária, que muito fez 
pela nação.

Conscientes da necessidade 
deste grupo de pessoas, desen-
volvemos o projeto Recanto Viva 
a Vida, que em sua essência vai 
cuidar dessa população de idosos 
que, por um motivo ou outro, não 
possuem uma família que os cuide 
ou em casos que a família não te-
nham condições de ficar com este 
idoso sob seus cuidados.

Casa dos Inválidos - Rio de Janeiro

Com o crescimento da população idosa e somando-se a 
projeção para 2025, situações como: agressão e maus tratos 
físicos, agressão com abuso sexual, assédio sexual, abuso finan-
ceiro, negligência e abandono e a própria autonegligência serão 
bem mais corriqueiras.
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“o Projeto Recanto Viva a Vida foi criado em função de vidas que estão sendo ceifadas por má 
alimentação, falta de amor, carinho e um programa de saúde que de fato atenda às suas neces-
sidades. Vidas que geraram, criaram com sacrifícios, dores e amor. o abandono é real e cada 
vez mais frequente, tendo casos onde a família não tem recurso para os cuidados necessários. 
Nossa missão é:  Resgatar a alegria, a felicidade e o prazer de viver.”

Clarice Emi, Diretora Recanto Viva a Vida

UniDADE moDElo

Idade acima de 60 anos Condomínio 100 pessoas

Ambulatório Médico 24h Consultório Odontológico

Recreação e Atividades Refeitório e Salão de Lazer
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São vários desafios diante dos 
projetos estabelecidos, a Gera-
ção Sem Fome apontou para a 
IMVE – Instituto de Missões Vida 
em Excelência - não só uma ge-
ração que há de ser provida pela 

alimentação, mas também uma 
geração que há de ser produti-
va e consecutivamente próspe-
ra. Queremos sim, uma geração 
mais que sem fome, uma geração 
de grande valor.

GERAção DE DiAmAntEs
ACADEMIA EAD

Por isso a Educação é e será a 
melhor ferramenta para projetar os 
adolescentes, tanto das comuni-
dades cadastradas dentro da Ge-
ração Sem Fome quanto dos ado-
lescentes em geral que em grande 
parte não tem acesso a uma edu-
cação de qualidade.

A IMVE – Instituto de Missões 
Vida em Excelência - é formada 
de oito projetos em suas platafor-
mas de ações sociais, sendo que 
a Academia de Ensino a Distância 
Geração de Diamantes é a ferra-
menta mais eficaz, por isso, todo 
Embaixador deve perceber que 
além do combate à fome, a educa-
ção através do Ensino deverá ser 
acelerada em função da urgência 
pela carência dos adolescentes.
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Pontos BÁsiCos DA ACADEmiA DE 
EAD GERAÇão DE DiAmAntEs:

CURsos CoRPoRAtiVos

Consiste em um projeto de formação 
desenvolvido pelas empresas, que tem 
como objetivo institucionalizar uma cultura 
de aprendizagem contínua, proporcionan-
do a aquisição de novas competências 
vinculadas às estratégias empresariais.

CURsos PRofissionAliZAntEs

os Cursos Profissionalizantes, tam-
bém denominados de “cursos livres”, 
apresentam conteúdos estabelecidos de 
acordo com o perfil profissional e com 
as competências requeridas pelo merca-
do de trabalho. É uma ótima alternativa 
para quem deseja o ingresso imediato no 
mercado de trabalho, pois oferecem uma 
qualificação profissional e possuem uma 
curta duração.

Ensino GRAtUito

A possibilidade do ensino gratuito é 
devido a associação dos Embaixadores. 
Ter um ensino de qualidade e gratuito exi-
ge esforço e alto custo e aqui o papel do 
Embaixador será fundamental.

núClEos DE Ensino AD

os núcleos de ensino serão estabe-
lecidos em pontos estratégicos para que 
o aluno que não possui acesso à internet 
possa então cumprir sua carga horária de 
estudo.

“Mudar o mundo é uma façanha que muitos seres humanos sonham em realizar. Não tenho dúvidas 
de que tal tarefa é um grande desafio. Para que tal mudança aconteça, se faz necessário o processo 
de transformação de pessoas.  
E a ferramenta primordial para esta transformação vem pelo conhecimento adquirido pela Educação.
Sou honrado em ser o diretor deste projeto e vejo, nesta instituição, bases sólidas. Tenho certeza 
que verei a transformação de milhares de pessoas através da Academia de Ensino EAD Geração 
de Diamantes.”

Valdemar Silva, Diretor Academia EAD Geração de Diamantes
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Na cidade de Pão de Açúcar, 
estado de Alagoas em 12 de Agos-
to de 1982, nascia Marcelo Brás.

Em 1993, seu pai veio para a ci-
dade de Mogi das Cruzes em São 
Paulo juntamente com toda sua fa-
mília. Foi um começo muito difícil, 
lembra Marcelo, que em 1994 na 
Chácara dos Baianos, eles só não 
morreram de frio porque amigos os 
ajudaram, viviam em torno de 10 
pessoas em apenas um cômodo. 

A caminhada de sucesso de 
um empreendedor passa por vá-
rios processos e não foi diferente 
com o Marcelo, que aos 12 anos 
de idade já saía de Mogi das Cru-
zes e ia para o Parque Dom Pedro 
em São Paulo para vender verdu-
ras. E foi exatamente com as ver-
duras que Marcelo construiu sua 
vida empreendedora.

Nestas idas e vindas para tra-
balhar em São Paulo, Marcelo 
percebeu que poderia abrir uma 
venda direta ao consumidor final e 
então colocou a mão na massa e 
construiu um pequeno barraco de 
4m². E foi aí neste espaço que tudo 
começou.

½ CAIXA DE ToMATE = sUCEsso
CoMo TRANSFoRMAR MEIA CAIXA DE ToMATE EM uM GRANDE NEGÓCIo
Empreendendo com sucesso

lembra Marcelo que um dia, 
seu amigo voltava das vendas e 
ofereceu a ele meia caixa de toma-
te, a partir de então não parou mais 
de empreender, transformou meia 
caixa de tomate em um negócio 
onde hoje circulam mensalmente 
cerca de 10.000 pessoas.

A IMVE - através do Projeto 
Geração Sem Fome - não podia 

deixar, nesta primeira edição da 
revista digital, de reconhecer toda 
a ajuda e esforço dedicado pelo 
Sr. Marcelo Brás; desde o início 
da Geração Sem Fome, quando 
ainda levávamos comida para os 
moradores de rua, ele sempre co-
laborou fornecendo os produtos 
necessários para a produção da 
alimentação.

Pão de Açucar - AL
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Nesta conversa informal pro-
curamos compreender o que leva 
um homem, que construiu com 
muito esforço e dedicação um 
belo empreendimento, a se voltar 
para o foco político. Das perguntas 
que fizemos, detectamos algumas 
coisas positivas, tais como: a pre-
ocupação com a sua origem, isto 
é, com a cidade que lhe acolheu, 
destacou sobre as ruas que ne-
cessitam de saneamento básico, 
sobre a saúde, sua declaração foi 
exatamente esta “É uma vergonha”, 
tem a consciência de que sozinho 
ele não pode mudar o quadro mas 
vai trabalhar incansavelmente para 
que isto aconteça.

Porém percebemos que entre 
as prioridades de gestão política, 
Marcelo Brás tem os olhos volta-
dos para uma região que passa 
hoje por um conflito judicial onde 
cerca de 10.000 famílias correm 
o risco de perderem suas casas 
em Jundiapeba e o maior proble-
ma é que se tratam de famílias de 
produtores que sobrevivem das 
plantações. Entendemos que de 
fato é preocupante esta situação, 
pois todos somos beneficiados di-
retamente com o trabalho destes 
produtores que fornecem verduras 
mais baratas e de boa qualidade.

Como todo empreendedor 
Marcelo é visionário, batalhador, 
decidido e pronto a enfrentar no-
vos desafios, quem sabe um gran-
de político....

A IMVE espera que, neste ano 
político, a população mogiana sai-
ba escolher bem os seus represen-
tantes.Pelo perfil de Marcelo Brás, 

Marcelo é pai de três filhos, Marcelinho com 9 anos, Milena de 7 e Mayara de 5 anos e sua esposa se chama Analice. 

por sua história de sucesso e por 

ser participante direto em parcerias 

com mais de 20 instituições sociais, 

isso faz dele um bom candidato.

Mais uma vez a IMVE agradece 

a esse cidadão mogiano por toda 

a sua colaboração com a nossa 

instituição.
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Este projeto surgiu do amor de 
duas fontes: Pessoas e Artes.

Dinâmica e envolvente, a Ge-
ração em Movimento vem com o 
propósito de valorizar as artes de 
modo geral, através do bem mais 
precioso que temos: a vida.

o objetivo deste projeto é inte-
grar e desenvolver crianças, ado-
lescentes e jovens no maior mover 
artístico, cultural e esportivo que o 
Brasil já presenciou. 

Para isso, a Geração em Mo-
vimento quer trazer uma atividade 
humana ligada às manifestações 

GERAção Em moVimEnto
ARTE, CulTuRA E ESPoRTE

de ordem estética e comunica-
tiva, realizada por meio de uma 
grande variedade de linguagens, 
tais como: desenho, escultura, fo-
tografias, pintura, música, dança, 
cinema, escrita, em suas variadas 
combinações.

o processo criativo se dá a par-
tir da percepção com o intuito de 
expressar opiniões e ideias objeti-
vando um significado único e dife-
rente para cada obra.

A cultura brasileira é a mistura 
da influência dos vários povos e 
etnias que formaram o povo bra-

sileiro. Não existe uma cultura bra-
sileira perfeitamente homogênea e 
sim um mosaico de diferentes ver-
tentes culturais que formam juntas 
a nossa cultura.

Dentro deste ponto vamos nos 
aprofundar nas mais ricas gastro-
nomias, ditos populares, usos e 
costumes que do Norte ao Sul em 
sua maioria são desconhecidos.

A intenção é cercar esse indi-
víduo de boas e atraentes pos-
sibilidades para um futuro longe 
das ruas e das drogas, com isso o 
esporte não poderia ficar de fora. 



41

“Ter sob minha gestão um projeto vivo e eficaz na vida de crianças, adolescentes e jovens 
é sensacional. Geração em Movimento virá para balançar as estruturas de cada pessoa, em 
prioridade os moradores de comunidades carentes, levando-os a um futuro grande através das 
artes. É muito mais do que mexer com o corpo, é mexer com a mente e falar com a alma. Venha 
para este movimento.”

Mariane Abreu, Diretora Geração em Movimento

Com amplas estruturas, iremos solidificar diferentes modalidades esportivas para profissionalizar estes jovens. 
Handebol, Vôlei, natação, Corda, skate, slackline, Basquete, Boxe, Rapel e muay thai são algumas das 
modalidades a serem exploradas de forma profissional, levando-os a um futuro promissor.



42

INSPIRAção E tRAnsPiRAÇão

“1% Inspiração e 99% de De-
dicação” é uma frase de Thomas 
Edison (1847-1931), ele foi uns dos 
maiores inventores que já existi-
ram. uma das suas maiores cria-
ções foi a lâmpada incandescen-
te, ajudou também a aperfeiçoar o 
telefone de Graham Bell.

A IMVE é um instituto que se 
dedica a cuidar do próximo e aju-
dar aqueles que precisam. Temos 
tudo a ver com esta declaração de 
Thomas Edison.

Toda inspiração da IMVE, de 
mudar o mundo para melhor, de 
fazer coisas boas para as pessoas, 
alterando o curso da geração com 
o propósito de dar a elas a espe-
rança de dias melhores, a condu-
ziu a criar todos esses projetos. 
Com a criação dos projetos, colo-
camos a mão na massa e temos 
nos dedicado há anos fazendo 

tudo com muito amor, e em todo 
tempo fomos voluntários e sabía-
mos da importância de fazer o que 
estávamos fazendo, no que os pro-
jetos iriam se tornar. Passamos por 
dificuldades e sacrificamos muitas 
coisas, valeu a pena porque ago-
ra, aí está Você, lendo e tomando 
consciência do que nós já planta-
mos. E o meu desejo é de que en-
tenda que você mesmo é a chave 
da realização de todos os projetos. 
Deixe os projetos entrarem em seu 
coração, existe uma nova geração 
com muita expectativa em nossas 
decisões. É hora de mudarmos o 
curso deste país.

Te agradeço pelo sim que já 
está dando. 

Envolva-se: participando, con-
tribuindo, enfim, dê o seu melhor.

A inspiração que tivemos foi 
evidenciada pelo amor ao pró-

ximo, eu tenho certeza que seu 
esforço em compartilhar de tudo 
que você viu, vai fazer toda dife-
rença. E pra encerrar, baseado 
na afirmação de Thomas Edison, 
pode-se ter 99% de esforço mas 
se não tiver 1% de inspiração, o 
esforço pode ser inútil.

Você está diante de um Institu-
to que inspira e transpira por amor.

Khaell Kersul
Vice-Presidente IMVE
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